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Referat FAU møte Lutvann skole, 6.9.2017 
 

Tilstede: Krysztof (1.tr), Fatmata (1.tr), Leteyesus (1.tr), Gulala (1.tr), Tina (2.tr), Chihan (2.tr), Marius 

(5.tr), Tina Rebecca (5.tr), Kristin (7.tr), Helen (7.tr), Hafida (7.tr), rektor Svein (under sak 1-3). 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

2. Referat fra forrige møte 7.6 godkjennes. 

3. Informasjon fra og dialog med rektor 

a. Skolen har ved skolestart vektlagt orden og relasjonsbygging. Ansatt en som 

miljøarbeider, elever som lekeledere, fadderordning mm. 

b. Rektor spør om FAU kan være med å få fram budskapet til foreldre og elever om at 

smartklokker/mobilklokker, i likhet med andre digitale dingser, ikke skal brukes i 

skoletiden. FAU tipser om at lærerne kan skrive om dette på ukeplanene. AKS kan minne 

om det i våre skriv. 

c. Rektor spør om FAU kan hjelpe å minne foreldre om ikke å kjøre med bil inn på skolens 

område for å slippe av elever om morgenen. Se punkt 5. 

d.  Skolen har ansatt Djamel som koordinator for uteskole 

e. FAU spør rektor om skolen kan sørge for å distribuere presentasjonen om skoleåret brukt 

på høstens foreldremøter, slik at også de som ikke kan delta på møtene får tilgang til det 

som nevnes der. Rektor skal sørge for å gi tilgang. 

f. FAU etterlyser framgang i skolens bruk av IT's learning – det er fortsatt liten bruk av 

plattformen. Ukeplaner bør legges der fast som et minimum.  

g. FAU spør om det kan være aktuelt å samarbeide tettere mellom foreldre, skolen og 

politiets uteseksjon 

h. FAU ber rektor om å forberede til neste møte status på hvordan læreplanens mål for kunst 

og håndverk følges opp ved skolen 

 

4. Oppgave til alle 

Fungerende leder ber alle foreldrekontakter om å gjøre følgende oppgave til neste møte: Tenk 

over 

- Hva som engasjerer deg som foreldrerepresentant? 

- Hva vil du bidra til dette skoleåret?  

- Hva synes du FAU skal ha klart å oppnå i løpet av skoleåret 2017/2018? 

 

For å gjøre en forskjell må vi starte med oss selv. La oss løfte sammen for å få til positive 

endringer og gode forhold. 

 

5. Info-aksjon for å informere foreldre om parkering og midlertidig stans i skoleområdet 

Rektor spør om FAU kan hjelpe å minne foreldre om ikke å kjøre med bil inn på skolens område for å 

slippe av elever om morgenen. FAU sjekker om vi har noen frivillige til å stå på morgenene i uke 38 

(18-22.sept). Skolen lager skriv. 

 

6. Arrangere bruktmarked? 
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FAU ba om at det skulle drøftes etter sommeren hvorvidt FAU skal arrangere loppemarked eller 

bruktmarked ved skolen. FAU ser at det kan være en positiv måte å lage liv i miljøet, bidra til 

gjenbruk og utnyttelse av ting, og til å generere inntekter. Vår er mest aktuell tid, så FAU kommer 

tilbake til planlegging av dette i høst/vinter. 

En annen måte å generere inntekter på er å søke fond og legat – styret undersøker dette. 

7. Vil FAU opprette egen side på skoleplattformen It's learning? 

Punktet handler også mer generelt om hvordan best drive kommunikasjon om det vi gjør. Vi som 

foreldre savner mer informasjon fra skolen, helst i digital form slik at den lett gjenfinnes og kan 

grupperes osv. Vi kan alle starte med å jevnlig spørrekontaktlærerne om å legge ukeplaner på IT's 

learning. 

Men trinnene seg i mellom, og FAU-representanter, har også behov for og nytte av en digital 

plattform for å kommunisere utenom og mellom møtene. Kanskje vi bør bruke Facebook eller 

Hangouts eller andre verktøy som er enkle å lære seg? Marius skal undersøke noen mulige løsninger. 

8. Møteplan for 2017/2018 

Høst 2017 Vår 2018 

27.sep 31.jan 

25.okt 28.feb 

29.nov 04.apr 

 
25.apr 

 
30.mai 

 

9. Eventuelt  

a) Årsmøte: Ny dato for årsmøte: 27. september. Årsmøtet var opprinnelig satt til 20. september, 

men det er behov for lengre tid til forberedelse. 

b) Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) 

Minner om epost videresendt fra styret om Oslo kommunale foreldreutvalg. Vi anbefaler å kikke 

på nettsidene eller epostskrivene, her finnes interessant stoff om samlinger, kurs og andre 

ressurser for FAU-ere. 

c) Refleks-aksjon 

Minner om videresendt epost fra styret angående gå- og sykkelaksjonen Klar Ferdig Gå med 

Refleks. Og vi kan gå foran som gode eksempler, ved å sørge for at vi bruker refleks framover. 

d) Natteravn og Dagravn 

For å skape trygge nærområder kan du gå på dag- eller kveldstid sammen med andre voksne i 

Natteravn-grupper, og/eller Dagravn-grupper. Bli med  - en gang i året, en gang i måneden eller 

når du kan.  

e) Skjerm i spisetiden 

FAU undres over hvor ofte og hvor mange av trinnene som ser på skjerm i spisefri, og stiller 

spørsmål ved hvilken spisekultur dette bygger opp under. Vi starter med å spørre kontaktlærer 

på trinnet. 


